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PRESTANDO CONTAS
Como é do conhecimento de todos a nossa data base é em abril. Em maio fizemos a nossa assembleia geral da
categoria para discutirmos o que deveria ser proposto ao Sindicato patronal. A assembleia transcorreu normalmente,
vários companheiros apresentaram suas propostas tanto no que se refere à parte financeira como nas clausulas
sociais. Após calorosos debates chegamos a um consenso e fechamos o nosso acordo coletivo, que enviado para o
Sindusfarma foi lido, analisado e por fim marcada a data para a reunião de discussão. Como era de se esperar muito
pouco do que pleiteamos foi atendido pelo Sindicato Patronal. Lamentavelmente a reforma das leis trabalhistas
aprovadas em novembro de 2017 muito contribuiu para isso.
Conseguimos um seguro de vida no valor de R$ 13.000,00 para todos os representantes da nossa base, associados ou
não deste sindicato a vigorar de 01/04/2018.
No dia 11/05/2018, realizamos o nosso famoso e tradicional almoço dos aposentados, onde todos puderam,
acompanhados de suas esposas rever os antigos colegas de pasta e se confraternizarem num ambiente alegre e
descontraído. Todos receberam um pequeno mimo como lembrança. A festa que contou com a presença de mais de
duzentas pessoas foi um verdadeiro sucesso.
Em maio, foi realizada ainda, a assembleia geral da categoria para a eleição da nova diretoria que deverá dirigir o
Sinprovesp no período de 2018/2022.
No dia 06/07/2018, realizou-se a posse da nova diretoria. A cerimônia foi feita no Hotel Paulista, Wall Street, sito à
rua Itapeva, 636, Bela Vista e contou com a presença de várias autoridades, bem como familiares e convidados da
diretoria hora empossada. Nosso companheiro Wladimir Penha Pereira, Vice Presidente e Ouvidor do Sinprovesp,
prestou uma homenagem póstuma ao nosso saudoso companheiro José Pastores, Presidente do conselho fiscal do
Sinprovesp.
O encerramento foi feito pelo presidente eleito: Antonio Botelho de Carvalho filho , cujo discurso segue abaixo.
DISCURSO DO PRESIDENTE
Quero aproveitar esta oportunidade de dirigir a vocês as minha primeiras palavras como presidente de fato e de
direito do Sinprovesp para fazer algumas considerações sobre os desafios que teremos de enfrentar nos próximos
anos.
Esta gestão não será fácil, mas tenho certeza absoluta que com o apoio desta brilhante diretoria hora empossada, ela
será coroada e êxitos.
Não estamos no Sindicato por qualquer beneficio próprio, muito menos pela imunidade sindical. Antes de qualquer
coisa estamos no sindicato por um compromisso assumido com a categoria dos propagandistas, por um compromisso
histórico com a defesa dos direitos da nossa classe, pela luta de novas conquistas para o conjunto de trabalhadores e
trabalhadoras e principalmente pelo compromisso da construção de uma sociedade mais justa.
Nossa principal proposta é aproximarmo-nos dos nossos colegas de pasta, sentir as suas dificuldades, verificar quais
são os seus anseios . Queremos trazer o propagandista para o sindicato, fazer com que ele sinta que esta é a sua casa,
que se sinta bem nela e que tenha prazer em visitar a sua sede.
Queremos que o Sindicato vá até o propagandista, ouvi-lo, saber das suas condições de trabalho, como é o seu dia a
dia e saber principalmente, o que espera que o sindicato faça por ele.
Conseguindo assim um sindicato forte e altamente representativo, pois como dizia Tancredo Neves " Os sindicatos
precisam ter plena liberdade para que possam cumprir suas tarefas sociais e democráticas" Para termos plena
liberdade precisamos ser fortes e representativos.
Devo dizer ainda que nada sei fazer sozinho, aprendi desde muito cedo trabalhar em equipe, e hoje com esta idade não
tem mais como ser diferente, não tem mais como mudar, por isso, em nossa gestão não haverá um presidente
comandando um grupo de diretores, mas sim, haverá um grupo de diretores ombro a ombro com o presidente lutando
em prol de uma causa comum que é a nossa categoria.
Com a reforma trabalhista aprovada em novembro de dois mil e dezessete os sindicatos ficaram extremamente
enfraquecidos, os trabalhadores desamparados e até mesmo os patrões um tanto quanto perdidos.
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Dizem os pessimistas que com a perda do imposto sindical coercitivo muito pouco poderemos fazer. Ledo engano, são
nas horas de maiores dificuldades que aparecem os grandes heróis, são nos momentos mais difíceis que se
conseguem as maiores conquistas.É o que demonstra a história. Baseado nisso companheiros e companheiras é
que convido a todos vocês, hoje empossados, a arregaçarmos as mangas para unidos podermos lutar pelo
engrandecimento ainda maior deste já grandioso Sinprovesp.
Este ano a nossa Convenção Coletiva não foi o que esperávamos, apesar de termos conseguido um aumento um pouco
superior à inflação acumulada dos últimos doze meses acabamos perdendo algumas conquistas, principalmente no
que se refere a férias e horas de trabalho. Segundo o sindicato patronal tratava-se apenas de força de lei e que não
seria usado pelas empresas. E ainda nos foi prometido que na próxima convenção isso seria revisto.
Me sinto extremamente otimista apesar de saber que esta será uma longa caminhada, repleta de obstáculos.
Conseguiremos, com certeza, cumprir todos os nossos objetivos pois estaremos seguindo de mãos dadas já que os
nossos ideais são comuns. Nossa luta será contínua e com certeza profícua, pois contaremos com a força e a
determinação da categoria e em particular desta brilhante diretoria.
Quero me dirigir agora aos familiares dos nossos diretores. Os tempos são difíceis, a luta é descomunal, as barreiras
quase intransponíveis, o pacote de malvadezas ainda não terminou, novos golpes estão sendo preparados, a reforma
da previdência, que muito dificultará a aposentadoria dos trabalhadores, a reforma tributária, a própria reforma
trabalhista que ainda não terminou, estão pensando inclusive em dividir em 12 vezes o pagamento do 13º salário. Por
isso tudo, com certeza, nossos diretores poderão um dia chegar em casa de mau humor, aborrecidos e até um tanto
quanto desanimados. Não os recriminem por isso, é em prol de uma causa gigante, procure pelo contrário, fortalecêlos, incentivá-los e colaborar para que estejam sempre prontos para novos desafios. ASSIM DEUS NOS AJUDE.
Antes de terminar minha fala me sinto na obrigação de agradecer a Dra. Maria Imaculada, que tão bem coordenou os
trabalhos desta noite. Dra. Imaculada, para quem não sabe, e a nossa advogada, mas mais do que isso é nossa amiga,
sindicalista de coração, que tem pelo Sinprovesp um carinho todo especial e porque não dizer também por nossa
categoria. Poder se ia dizer que a Dra. é uma propagandista que não carregou a pasta.
Preciso agradecer ao nosso quadro de funcionários, tanto os que trabalham no clube de campo em Atibaia, como os
que labutam na colônia de férias em Itanhaém que não têm medido esforços para colaborar conosco na economia de
guerra que temos sido obrigados a fazer.
Agradecer de maneira especial a todos os que trabalham na sede pois eles, ou melhor elas são o coração deste
sindicato. Agradecer à Márcia pelo carinho com que nos preparou esta noite.
Finalmente agradeço a presença de todos e os convido para se confraternizarem conosco no salão ao
lado.TAMBÉM A SUA CASA.

Antonio Botelho
Presidente
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Baluartes na Defesa do Direito do Trabalho

Leitor amigo , aconteceu na bela cidade de Fortaleza, Ceara, o II Congresso Brasileiro de Direito Sindical.
O encontro materializou-se no Hotel Vila Galé nos dias 08 e 09 de junho.
Os temas apresentados foram de capital importância, ou seja: A reforma trabalhista seus desafios e
perspectivas.
Todos palestrantes foram valorosos na transmição de
conhecimentos e idéias. Os que lá tiveram a oportunidade de
comparecer muito aprenderam. Mais ainda: ficou patente que a
maioria absoluta dos participantes, e palestrantes, não entendem
que a reforma proposta pela lei nº 13467 favorece o empregado ou
cria mais empregos.
A lei , em comento, alterou 200 dispositivos da CLT , em menos de 4
meses, sem nenhuma discução com a sociedade civil. Pior: segundo
alguns palestrantes, claro, a guisa de brincadeira, propuseram que
no processo teratogenico que deu a luz a lei 13467 fosse alterado
também certos nomes como por exemplo : O da CLT para
Consolidação das Lesões Trabalhistas ,e, do DIREITO do TRABALHO
para DIREITO TRABALHISTA EMPRESARIAL BRASILEIRO.
Devo destacar a palestra da , SRA. Ministra do T.S.T., DR. PROF.
Delaíde Alves Miranda Arantes e, do ( SR. Presidente da ABRAT) DR.
Roberto Parahyba que foram excepcionais. Destaco também a promotora e coordenadora do evento a
SRA. DRA. PROFA. Jane Calixto.
Agradeço também a participação de SRA. DRA. PROF. Imaculada Belchior que tão bem nos representou.

*Da esquerda para a direita, Dra. Maria Imaculada, Dr. Roberto Parahyba e Dra. Jane Calixto

Wladimir P. Pereira
Vice Presidente
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Salve 14 de julho dia do PROPAGANDISTA.
No dia 14 de julho comemoramos o dia dos propagandistas e vendedores de produtos farmacêuticos, estes
profissionais valorosos, e necessários, para o engrandecimento do patrimônio cultural médico, farmacêutico
e de vários outros operadores de saúde.
Nesta época de engenharia médica, ciborg, onde se usam elementos orgânicos e inorgânicos, próteses, estou
absolutamente convencida de que atrás de todo este progresso, e gloria da medicina, está no anonimato do
propagandista.
Com efeito, no dia 14 de julho comemoramos também a tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha significa a
construção de uma sociedade fraterna, igual e liberta. Para isto, necessário se faz a materialização de um
arcabouço social edificado em um tripé básico, ou seja: representação dos trabalhadores, empregadores e
governo, com deveres, direitos e força de equivalência.
Getúlio Vargas ficou conhecido como pai dos pobres e este governo atual como mãe dos ricos e milionários, já
que, foi o mentor intelectual do pacote de maldades empreendido contra os trabalhadores que se
materializou com a lei 13.467/2017. Tirou além de direitos trabalhistas, a força de sua representação que são
os sindicatos. Agindo assim, mutilou a democracia ferindo seriamente os interesses dos trabalhadores.
Caro propagandista, perdemos uma batalha porém não a guerra. Muita lenha vai queimar nesta fogueira.
Não sei mostrar, ainda, a porta da vitória, contudo tenho certeza de que será a mesma que estes amebas
insignificantes, que se assinam governo, sairão correndo diretamente para o lixo da história. Exemplo vejo no
ditado popular _” Quem viver verá”.
Relatos históricos mostram que todo regime de exceção e déspota acaba padecendo de doença incurável.
Com esse abantesma que se apossou da nação não vai acontecer diferente, alguns de seus dirigentes
acabarão, mais cedo ou mais tarde, vendo o sol nascer quadrado.
A categoria perdeu também um batalhador valente e incansável, refiro-me ao extraordinário homem, e ser
humano admirável, JOSÉ PASTORE.
PASTORE, você nem imagina a falta que você faz, seus conselhos ficaram nos anais históricos da categoria.
Deus te cubra de gloria. Descanse em paz velho guerreiro!
Lanço mão da oportunidade para transmitir aos caros propagandistas, mensagens carinhosamente enviadas
pelas filhas de um dos fundadores do sindicato, PASTORE:
“Agradeço a todos vocês pelas palavras de carinho, conforto e pelo carinho e amizade que
tinham pelo meu pai”. Paula.
“Meu pai amava o sindicato! Um respeito enorme pelos amigos e companheiros. Era a atividade
que dava muito prazer pra ele.” Roberta.
Até a próxima!

Dra. Maria Imaculada Belchior
Depto Jurídico
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Indústria farmacêutica vende saúde em caixinhas
As questões que envolvem a saúde são sempre delicadas, como não poderia deixar de ser. Afinal, dizem respeito à
vida de cada um de nós, nossos parentes, amigos ou de pessoas que não conhecemos, mas com as quais nos
identificamos.
É natural, portanto, que procedimentos terapêuticos despertem a curiosidade de todos. E dentre eles, uma ação
importante e sensível é o processo de escolha dos medicamentos mais indicados para os tratamentos. Isso coloca em
evidência o relacionamento entre médicos, pacientes e a indústria farmacêutica, suscitando muitas vezes dúvidas e
desconfianças que são fruto do desconhecimento e, não raro, de preconceito.
Por esta razão, nunca é demais reafirmar os princípios que norteiam o setor na divulgação dos medicamentos que
desenvolve e produz e nos contatos que mantém com a classe médica.
As ações promocionais da indústria farmacêutica entre os profissionais da saúde têm a finalidade de informá-los
sobre as competências científicas e tecnológicas dos laboratórios, as características terapêuticas de seus produtos e
o lançamento de novos medicamentos.
Até porque os laboratórios estão proibidos por lei de se comunicar diretamente com os pacientes-consumidores. Os
únicos meios disponíveis por parte dos fabricantes para divulgar os seus produtos são a visitação aos médicos e os
contatos em congressos médicos.
Na prática diária, a troca de informações entre laboratórios e médicos, seja por meio de propagandistas, encontros ou
congressos, é normal, legítima e útil para os profissionais e seus pacientes.
Visitas de propagandistas aos consultórios e convites para palestras e congressos são feitos com transparência, à luz
do dia, e se orientam por princípios éticos indissociáveis tanto da prática médica como do desenvolvimento e da
fabricação de medicamentos. Esta é a regra.
Sendo assim, os canais de comunicação dos fabricantes de medicamentos com a classe médica expressam uma
relação de credibilidade e confiança construída ao longo do tempo.
Esse procedimento é reforçado por compromissos firmados por escrito, nos diversos Códigos de Conduta elaborados e
seguidos por empresas e entidades representativas da indústria farmacêutica. Códigos estes que definem
parâmetros objetivos sobre as ações promocionais dos laboratórios.
Em linhas gerais, os códigos de conduta proíbem a oferta de incentivos de qualquer natureza para que médicos e
profissionais da saúde prescrevam ou comprem medicamentos; determinam que nenhum auxílio para a participação
em encontros profissionais e científicos esteja condicionado à obrigação de promover medicamentos; e estabelecem
que empresas que contratam médicos para proferir palestras devem informar esses patrocínios nos materiais de
divulgação de seus eventos.
Além da autorregulamentação existe uma ampla legislação que estabelece regras para a promoção, propaganda e
publicidade de medicamentos e a relação da indústria farmacêutica com os profissionais da saúde - a Resolução nº
96/2008, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), cujo cumprimento é fiscalizado pela Gerência Geral de
Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária.
Mas independentemente das leis, há o zelo e o respeito da indústria farmacêutica para com os pacientes.
Os laboratórios farmacêuticos estão empenhados em descobrir e produzir medicamentos seguros e de qualidade e
garantir que o seu consumo esteja baseado na divulgação de informações fidedignas e na avaliação isenta dos
profissionais habilitados a prescrevê-los. Pois o negócio da indústria farmacêutica é, acima de tudo,
vender saúde, bem-estar e qualidade de vida para a população brasileira.

Nelson A. Mussolini
Presidente Executivo Sindusfarma
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O Futuro da nossa Profissão na Propaganda Médica
A capacitação e a qualificação profissional deve ser vista como ponto determinante para o futuro da nossa
profissão na indústria farmacêutica. Pensar na capacitação e na qualificação significa buscar possibilidades
de acesso a diversas oportunidades de carreira na indústria farmacêutica e em diversos segmentos em
expansão.
Atualmente a área de treinamento e desenvolvimento das indústrias farmacêuticas fazem enormes esforços
para deixar toda a força de vendas preparada para os desafios da nossa profissão, porém, por conta de
diversos fatores acabam direcionando suas estratégias para conhecimento técnico de produto, técnicas de
vendas, negociação e atuação no PDV. Sabemos que esses direcionamentos na grande maioria das vezes são
insuficientes para uma capacitação adequada e necessária do profissional de vendas. O Gerente Distrital
poderia contribuir muito mais neste processo de desenvolvimento do propagandistas mas a carga exagerada
de deveres e obrigações burocráticas que recebe rotineiramente de diversas áreas da matriz acaba
inviabilizando um tempo maior de acompanhamento de campo junto ao propagandista.
Desta forma o propagandista que desenvolve uma visão mais estratégica para a sua carreira investe em seu
autodesenvolvimento, que é considerado a principal estratégia para aumentar o seu desempenho pessoal e
profissional. Isso significa investir em conhecimento.
Atualmente são várias opções de cursos no mercado que auxiliam o autodesenvolvimento do propagandista
farmacêutico com foco em seu crescimento profissional. São programas de MBA's, cursos de especialização
e cursos de extensão pensados estrategicamente para estimular os participantes a terem uma visão mais
estratégica de negócios. A procura por diversas escolas de negócios que oferecem cursos de formação de
propagandistas farmacêutico veêm se espalhando por todo o Brasil, porém várias destas instituições ainda
repassam uma formação inadequada, onde a visão ultrapassada não mostra a realidade onde inúmeras
mudanças ocorreram e vem ocorrendo no segmento.
O exemplo claro é a criação do código de ética, a introdução da regulamentação da Interfarma além de
certificações de regras anti-corrupção, onde todas essas mudanças alteram em muito o modelo de promoção
médica e o modo em como se relacionam Indústria Farmacêutica, representantes e profissionais da saúde.
Foi finalizada a grade do primeiro curso ministrado dentro de uma Universidade voltado para propagandistas
que já atuam na indústria farmacêutica e queiram melhorar sua performance em resultados e
desenvolvimento na área de vendas, também será oferecido para aquelas pessoas que desejam ingressar
neste importante segmento. O curso é ministrado 100% por professores e profissionais da indústria
farmacêutica e tem uma carga horária de 24h, o mesmo foi desenvolvido para profissionais que queiram
investir no futuro da sua profissão e buscam novas oportunidades de crescimento para a sua
carreira.
Para maiores informações sobre o Curso de Capacitação do Propagandista Farmacêutico basta
enviar um e-mail para secretaria.pos.abc@gmail.com .
Sucesso à todos.
Paulo Schiavo
Coordenador MBA Unip
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INCLUSÃO DIGITAL
Acessem a nossa Rede Social e mantenham-se informados:
- Sobre nossos eventos, Projetos (Portas Abertas)
e Iniciativas (Se torne um novo Associado)
- Utilização das Colônias de Férias.
- Acesso aos grupos de Whatsapp para pesquisa de vagas existentes.
DIREÇÃO DEFENSIVA
Você sabe o que é um Condutor Defensivo?
O condutor defensivo é aquele que sempre adota procedimentos preventivos no trânsito, priorizando a segurança individual e coletiva, em observância às
normas e regras do trânsito.
Com isso, a direção defensiva busca prevenir ou reduzir as infrações e as possibilidades de envolvimento em acidentes de trânsito. Além disso, ela visa
aperfeiçoar e possibilitar os condutores a prevenirem as possíveis situações de risco e perigo no trânsito, aumentando a segurança, atenção e a
cordialidade no trânsito.
Elementos da Direção Defensiva
•Conhecimento – É preciso conhecer as normas e leis do trânsito. Para isso, temos como principal fonte o Código de Trânsito
Brasileiro;
•Atenção – É necessário que o condutor direcione toda a sua atenção aos elementos da via, manutenção do meio de transporte, etc;
•Previsão – É a antecipação das situações de risco que possam surgir durante a condução do meio de transporte;
•Decisão (Ação) – É a tomada de atitude do condutor que depende do conhecimento, das alternativas, da habilidade, das leis e
normas de trânsito, tal como das possibilidades do meio de transporte;
•Habilidade – É desenvolvida por meio do aprendizado e da prática.
Procure um curso de Direção Defensiva, invista na sua segurança !

Cardin
Depto. Cultural

DICA GOURMET
SARDELLA CASEIRA - Receita do Pastore
Ingredientes:
8 Pimentões vermelhos grandes / 1kg de tomates maduros / 3 folhas de louro / 4 dentes de alho grandes amassados
grosseiramente / 50ml de óleo de oliva / 250g de alice (passe o alice ligeiramente em água corrente para perder o excesso de
sal) ou 3 a 4 latas de sardinhas / pimenta dedo-de-moça picada a gosto / erva doce seca a gosto / óleo extravirgem de oliva o
quanto baste / sal a gosto / fatia de pão para acompanhar.
Preparo:
1. Corte os pimentões ao meio e retire as sementes e a membrana branca. / 2. Descasque os tomates, descartando as sementes.
/ 3. Corte os pimentões e os tomates em pedaço e bata-os no liquidificador, até obter um composto uniforme. Se for necessário,
pingue um pouco de água, cuidado para a mistura não fica líquida. / 4. Leve esse composto ao fogo brando, com o louro, a ervadoce, o sal, a pimenta e deixe reduzir, até tomar consistência. / 5. em uma frigideira, frite o alho em 50ml de óleo de oliva e junteo à pasta de pimentões. / 6. Amasse delicadamente o alice com um garfo e misture-o, também, à pasta de pimentões. / 7.
Sempre em fogo baixo, deixe levantar fervura e, se necessário, reduza um pouco mais. / 8. Passe a sardella para um recipiente
com tampa e cubra-a com óleo extravirgem de oliva. / 9. Espalhe-a sobre fatias de pão antes de comer.

Homenagem ao companheiro Pastore que nos deixou.
Descanse em Paz

José Pastore - In Memorian
Conselho Fiscal
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E afinal como estão seus filhos na escola?
OLHA EU AÍ! VOCÊ JÁ OUVIU ESSA FRASE DO SEU FILHO?
Todas as pessoas têm pontos fortes e pontos fracos na aprendizagem. Podemos ser muito bom em História, contar
com detalhes um fato relevante como uma guerra e sermos péssimos em física, mesmo tendo uma fórmula em mãos e
não conseguimos aplicá-la.
Éramos brilhantes em Língua Portuguesa, mas um fracasso em línguas estrangeiras como o inglês ou espanhol.
Quando nos lembramos de como alunos éramos, hoje como adultos não temos o menor problema em compartilhar com
um amigo sobre as nossas deficiências ou até mesmo nossas desventuras, porque apesar delas obtivemos sucesso
em alguma área de nossa vida.
O fato é que mesmo com dificuldades essas não interferiram em nossa autoestima ou no nosso desempenho escolar a
ponto de “perdermos” o ano letivo. Ao longo de nossa trajetória, desenvolvemos alguns talentos dos quais nos
fortalecia fazendo nos sentir bem e capazes, e assim tínhamos um olhar sobre nós mesmos de que de alguma forma
saímos bem em algo.
As crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem sofrem duplamente: suas dificuldades ficam mais
evidentes do que o comum, a aquisição de habilidades básicas como leitura e escrita ou matemática sofrem
interferências.
Conclusão, seu progresso na vida escolar é sofrível. Essas crianças são, com frequência, brilhantes, criativas,
talentosas, queridas pelos colegas e pelos professores, porém infelizmente essas características não bastam para a
compreensão dos conteúdos escolares.
Muitos desses alunos se sentem um verdadeiro fracasso. É difícil compreender porque o colega de sala de aula realiza
tal tarefa com tanta facilidade e ele não. Acabam se vendo como pessoas incapazes, poucos inteligentes.
Na verdade, as crianças com dificuldades de aprendizagem geralmente, estão lutando em uma ou mais áreas básicas
do conhecimento, assim interferindo o processamento adequado de informações como: atenção, percepção visual,
processamento da linguagem ou coordenação muscular.
O que tenho observado que essa fragilidade nessas áreas básicas criam grandes obstáculos à aprendizagem,
necessitando assim de uma adequação tanto na escola como em casa.
Para superarem as dificuldades de aprendizagem, é muito importante que tanto os pais quanto os alunos
compreendam quais áreas básicas do conhecimento estão os déficits. Para juntos construírem uma nova forma de
lidar com os problemas que impedem o progresso escolar.
Na escola essas informações são essenciais para a escola determinar as mudanças necessárias na sala de aula para
garantir a aprendizagem desse aluno, pois é preciso estabelecer novos objetivos para que essa criança ou adolescente
se torne confiante.
Em casa os pais devem incentivar a criança ou adolescente nos seus estudos, explicando que em alguns momentos da
vida todos passamos por certas dificuldades e que nesse momento ele “o filho (a)” está vivenciando um desses
momentos. É importante estimular a independência e a autonomia em suas atividades diárias, não poupar a criança de
suas tarefas, pois ele precisa se sentir capaz.
Em geral, quanto mais à criança ou adolescente reconhece quais são suas dificuldades, em quais áreas
básicas do conhecimento não tem domínio do conteúdo, mais fácil se torna a reversão do quadro. Isso
oferece ao aluno a possibilidades de planejar estratégias que minimizem suas deficiências e maximizem
suas habilidades e talentos.
Por Sandra Padula – Mestre em Educação, Arte e História da Cultura,
Psicóloga, Pedagoga, Neuropsicopedagoga e Fundadora do Espaço Diálogos do Saber.

Sandra Padula - CRP 63537
Assessoria Psicopedagogica
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MOMENTO SAÚDE
Enxerto de dentina autogeno do próprio paciente.
Uso de tecnologias avançadas.
Os Implantodontistas frequentemente encontram pacientes que possuem a quantidade de osso insuficiente para poder realizar
um tratamento de implantodontia. Porem, existe uma empresa de materiais odontológicos que apresentou um trabalho
exclusivo; seria um aparelho triturador para a obtenção de osso da dentina sadia do próprio paciente. O enxerto obtido, possui
uma serie de vantagens sobre os materiais sintéticos para aumento ou preenchimento ósseo. Por exemplo, um tempo muito
mais curto para a integração óssea integral. Alem disso, o material tem uma ótima característica osteogênica e osteocondutora,
e menos sujeito a reabsorção, não traz complicações pós – cirúrgicas, e com o tempo é substituído por tecido ósseo. O próprio
dente do paciente é utilizado como transplante, uma vez que sua composição biológica e química é similar ao tecido ósseo.
É preferível o uso desse osso para a enxerto ósseo devido a sua natureza autógena, por possuir as mesmas proteínas e ausência
de rejeição por parte do sistema imunológico. Ele também, é mais denso do que o material sintético. As partículas obtidas do
próprio dente são esterilizadas com produto especial, hidróxido de sódio com etanol a 20%, que elimina as bactérias e tecidos
orgânicos. Além disso para a descontaminação deste material é possível o uso de autoclave. De um único dente obtem-se 3
vezes mais material do que o seu volume original, sendo seu armazenamento possível á temperatura ambiente. O triturador
comporta o processamento de varias peças. Dentes com raízes tratadas (endodonticamente) não são adequados para esse tipo
de obtenção de enxerto ósseo. O protocolo para particular a dentina e bem simples, inicialmente preconiza-se limpar o dente de
todas as contaminações, pode-se usar uma broca de tungstênio, todas as superfícies devem ser limpas de materiais sintéticos e
sujidades de maneira que o dente esteja absolutamente limpo. em seguida ele deve ser seco com o auxilio da seringa de ar para
a limpeza de suas cavidades, dessa forma a perda de quantidade de material durante o seu processamento sera bastante
reduzida. Então, o dente é colocado dentro da câmara do aparelho triturador, transformando-se em material de
enxerto ósseo, que é classificado segundo o tamanho de suas partículas. Depois disso o material é limpo e
pronto para a utilização. Dessa maneira conclui-se que essa forma de aumentar o tecido ósseo é
consideralvelmente mais barata, além disso a possibilidade de ocorrerem complicações é reduzida a zero. Além
disso quando comparamos o osso humano com biomaterial dentina, ambos possuem o fator de crescimento iguais.
Dr. Luiz Ferreira Soares
CRO 52.623 Depto. Odontologico

Nossa Colônia em Itanhaém, traz para você o que
há de melhor em conforto e lazer, com um custo
benefício espetacular! Aproveite para curtir uma
praia limpa, piscinas azuis e pegue um lindo
bronzeado. Prove a deliciosa comida brasileira e
nossas porções especiais, feitas por excelentes
cozinheiras. Um lugar seguro para trazer sua
família e se divertir para valer!

COLÔNIA DE ITANHAÉM

Venha curtir o melhor clima de São Paulo no
Clube de Campo de Atibaia, respire um ar puro,
curta a tranquilidade que só a natureza trás para
você e saboreia uma deliciosa e fresquinha água
mineral. Venha passar um delicioso final de
semana com sua família e renove as energias.
Conheça nosso maravilhoso campo de futebol,
quadras esportivas, salão de jogos e desfrute de
nossa agradável piscina.

CLUBE DE CAMPO DE ATIBAIA
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Prezado Companheiro, associe-se ao SINPROVESP,
afinal, sozinho o peso é maior.
Nós do SINPROVESP notamos um número crescente de colegas que procuram nossa ouvidoria
(ouvidoriasinprovesp@gmail.com) para sanar duvidas acerca dos mais variados temas, que vão desde o dissídio e convenção
coletiva de trabalho até dúvidas jurídicas como licença maternidade e PLR.
Então se vc pretende manter sua jornada de trabalho de 40 horas semanais, manter uma Férias de 30 dias mais adicional de 1/3,
entre outras conquistas, associe-se ao SINPROVESP.
É certo que boa parte destes colegas ainda não fazem parte do nosso quadro associativo, e aproveitamos esta oportunidade
para convidar a todos a filiar-se ao SINPROVESP, são inúmeras as vantagens e benefícios que os associados podem usufruir,
entre elas uma excelente colônia de férias em Itanhaém, com um maravilhoso restaurante, piscina e pé da areia, além do clube
de campo em Atibaia, onde nossos associados contam com um lugar tranquilo, ideal para passar um final de semana agradável
em companhia dos familiares ou dos colegas, quadras de basquete, vôlei, playground para as crianças e um lindo campo de
futebol completam o lazer.
Além do mais, os colegas ainda encontram neste Sindicato, acessoria juridica qualificada, onde todas as suas dúvidas
trabalhistas podem ser sanadas.
Associe-se através do site www.sinprovesp.com.br/associe-se
Hábitos bons.
Propagandista Você tem Cuidado de sua Saúde Física e Mental? Temos uma boa dica “Pratique alguma atividade física”.
A cada dia as empresas estão exigindo mais de seus profissionais: capacidade de realização, postura ética, criatividade,
motivação, inteligência emocional , capacidade de equacionar problemas, busca incessante por resultados, sem contar com o
trânsito, violência, diante desse quadro é muito fácil deixar o cérebro cansado, e por consequência desenvolver quadro de
estresse.
“Podemos dizer que o excesso de demanda da química necessária para manter o corpo e a mente ativados se esgotam em algum
momento”.
Essa química é composta por hormônios e neurotransmissores como cortisol (um dos grandes responsáveis pela preparação do
organismo para os enfrentamentos dos desafios do dia a dia)e noradrenalina(neurotransmissor responsável pela sensação de
motivação e também atenção.)
A atividade física pode ser uma aliada importante no combate ao estresse, pois durante os exercícios físicos, o corpo libera
endorfina, hormônio responsável pela sensação de bem estar. Além de seus benefícios para o corpo(controle de peso, melhora
do quadro clínico de diversas doenças)a prática regular de atividade física, promove benefícios psicossociais, diminuição de
estresse, diminuição dos sintomas da TPM, e melhora da autoestima.
Estar ativo fisicamente, aumenta a expectativa de vida.
Com o aumento da expectativa de vida, lembramos que nunca é tarde para iniciar atividade física, cada vez mais conseguimos
ver que indivíduos longevos com estes hábitos, possuírem mais qualidade de vida.
Nesta fase da vida, a prática regular de exercícios físicos, tráz inúmeros benefícios, entre eles estão: o aumento do HDL
(colesterol bom), a redução dos triglicerídios, diminuição da pressão arterial, redução da gordura corporal, devido ao aumento
do gasto calórico diário, ganho de massa muscular, propiciando maior autonomia funcional, diminuição de lesões causadas por
quedas, etc , além de ajudar a prevenir doenças cardíacas e vasculares.
Já falamos da importância e os benefícios da atividade física. Agora vamos dar dicas para quem deseja iniciar uma atividade
física:
1.
Faça uma avaliação física com profissional qualificado.
2.
Estabeleça metas realistas com objetivos de curto, médio e longo prazo.
3.
Escolha exercício que você goste.
4.
Comece aos poucos, com intensidade leve e respeitando os limites do corpo.
5.
Não desista, persista, você se surpreenderá com o que é capaz de fazer.
Odair Pereira
E boas práticas.
Assessoria Cultural
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PARCERIAS
desconto de 10% para o pagamento até o 5º dia
útil de cada mês.
15% de desconto para MBA e Pós-Graduação
maiores informações 0800 0163766
www.fmu.br

desconto de 5% para graduação
10% de desconto para MBA e Pós-Graduação
maiores informações (11) 5181-4055

www.unip.br

www.dialogosdosaber.com.br
Tel.: 11 3705 2005
Whatsapp: 11 97442 7030

15% desconto no pagamento das mensalidades
(011) 3823-5969

10% desconto para Propagandista.

Utilize os nossos serviços
Ouvidoria - Entre em contato conosco pelo e-mail - ouvidoriasinprovesp@gmail.com
Clube de campo em Atibaia - Um lugar tranquilo para descansar e espaços ótimos para comemorar suas festas
Colônia de Itanhaém - Especialmente para você descansar nos feriados prolongados e se divertir muito
Consultório Odontológico - Ligue e marque sua Consulta.
Aposentadoria - Atendemos de terças-feiras das 8:00 às 12:00 (Contagem de tempo entrada e acompanhamento de
processos)
Maiores informações, entre em contato no telefone: 3147-3677.
De segunda à sexta-feira das 8:00 às 11:30 e das 12:30 às 16:00.

Participe das Iniciativas do Sinprovesp

A campanha para o
novo associado foi
estendida até
Dezembro deste ano.
Não Percam!

Grupos de Vagas para a Indústria
Farmacêutica.

11 95767 7041

Acessem nossa página
no Facebook e
contribuam para este
projeto
Portas Abertas.

